تحضير مادة

لغتي
الصف الثالث متوسط
التحضير بطريقة وحدات الملك عبد هللا

 تمكين العقيدة اإلسالمية في نفس الطالبة وجعلها ضابطة لسلوكها وتصرفاتها،
وتنمية محبة اهلل وتقواه وخشيته في قلبها.
 تزويد الطالبة بالخبرات والمعارف المالئمة لسنها ،حتى تلم باألصول العامة و
المبادئ األساسية للثقافة والعلوم.
 تشويق الطالبة للبحث عن المعرفة وتعويدها التأمل والتتبع العلمي.
 تنمية القدرات العقلية والمهارات المختلفة لدى الطالبة وتعهدها بالتوجيه والتهذيب.
 تربية الطالبة على الحياة االجتماعية اإلسالمية التي يسودها اإلخاء والتعاون وتقدير
وتحمل المسؤولية.
التبعة
ّ
 تدريب الطالبة على خدمة مجتمعها ووطنها وتنمية روح النصح واإلخالص لوالة
أمرها.
 حفز همة الطالبة الستعادة أمجاد أمتها المسلمة التي تنتمي إليها واستئناف السير
في طريق العزة والمجد.
 تعويد الطالبة االنتفاع بوقتها في القراءة المفيدة واستثمار فراغها في األعمال النافعة
لدينها ومجتمعها.
 تقوية وعي الطالبة لتعرف بقدر سنها كيف تواجه اإلشاعات المضللة والمذاهب
الهدامة و المبادئ الدخيلة.
 إعداد الطالبة لما يلي هذه المرحلة من مراحل الحياة.

 -1صون اللسان عن الخطأ وحفظ القلم من الزلل وتكوين عادات لغوية سليمة .
 -2تعويد الطالبات على قوة المالحظة والتفكير المنطقي المرتب .
 -3تربية ملكة االستنباط والحكم والتعليل وغير ذلك من الفوائد العقلية التي تعود عليها التباع أسلوب
 -4االستقراء في دراسة القواعد .
 -5االستعانة بالقواعد على فهم الكالم على وجهه الصحيح بما يساعد على استيعاب المعاني بسرعة .
 -6إكساب الطالبات القدرة على استعمال القواعد في المواقف اللغوية المختلفة.
 -7شحذ العقول وصقل الذوق وتنمية ثروة الطالبة اللغوية .
 -8أن تكتسب الطالبة القدرة على القراءة الجهورية بحيث تنطق الكلمات نطقا صحيحا وتؤدي المعاني
أداء حسنا .
 -9أن تكتسب الطالبة القدرة على القراءة الصامتة بسرعة مناسبة مع فهم األفكار الرئيسة والفرعية .
تنمية القدرات على االستماع الجيد بحيث تستطيع الطالبة تركيز االنتباه فيما سمع .
-11
تنمية ميل الطالبة إلى القراءة واالطالع من خالل القراءة الحرة .
-11
اكتساب ثروة لغوية من خالل التعرف على كلمات جديدة .
-12
القدرة على حفظ النصوص .
-13
القدرة على فهم النص وتذوقه واستخراج الصور واألخيلة بما يتناسب مع المرحلة .
-14
القدرة على إبداء رأيه في بعض المواقف .
-15
تعليم الطالبة أصول الكتابة السليمة وسرعة الرسم الصحيح للكلمات التيي يحتياج إليهيا فيي
-16
التعبير الكتابي.
تنمييية بعييض االتجالييات لييد الطالبييات م ييل دقيية االنتبيياه وقييوة المالحظيية والعناييية بالنظييام
-17
والنظافة وإجادة الخط وحسن استعمال عالمات الترقيم.
زيييادة ثييروة الطالبيية اللغوييية وتنمييية المعلومييات والخبييرات وال قافيية بمييا ي ييتمل عليييه ميين
-18
موضوعاتها من فنون األدب وال قافة والعلوم
حفظ التراث الب ري وسهولة نقل المعارف اإلنسانية من جيل إلى جيل .
-19
تتحدث الطالبة بجرأة وثقة أمام اآلخرين .
-21
تنمية قدرة الحوار واالتصال بين الناس والتخاطب معهم .
-21
تتمكن من التعبير عن أفكارلا وأحاسيسها .
-22
تكتسب آداب الحديث وبخاصة حسن االستماع واحترام اآلخرين .
-23
تستطيع ترتيب األفكار ترتيبا صحيحا .
-24
تتكون لديه القدرة على الكتابة فيما تتطلبه الحياة اليومية .
-25
تنمي قدرتها على التفكير المنظم في حدي ها وكتابتها .
-26
توظف ثروتها اللفظية في موضوعات التعبير .
-27
تستطيع تلخيص األفكار الرئيسة في نص معين .
-28
تميل إلى القراءة واالطالع الكتساب المهارات الكتابية وال فهية .
-29
تكتسب القدرة على فن اإللقاء .
-31
تطبق ما تعلمه من القواعد النحوية واإلمالئية في التعبير .
-31
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الدروس
المدخل – التجارة  -نص االستماع  -أقرأ
وأفهم ( اإلسالم والربا )
( اإلسالم والربا ) أنمي لغتي  ( -اإلسالم
والربا ) أفكر -اقرأ ( اإلسالم والربا )
استيراتيجية القراءة -تلخيص موضوع
البطالة  -دعوة اإلسالم إلى العمل
التحليل األدبي (عاطل متواكل ) -أنمي لغتي (
عاطل متواكل )  -الرسم اإلمالئي
الرسم الكتابي  -اسما الزمان والمكان -
أسلوب االست ناء
النعت  -استيراتيجية الكتابة  -فن كتابة المقال
استيراتيجية مهارة التحدث  -اكتساب
المهارات  -مدخل الوحدة الخامسة
نص التدخين  -نص االستماع تجربتي مع
المخدرات  -الخمر رجس من عمل ال يطان
أنمي لغتي ( الخمر رجس )  -أجيب ( الخمر
رجس )  -أفكر ( الخمر رجس)
استيراتيجية قراءة  -من يكافح المخدرات -
نص العقار الدامي
نص العقار الدامي (أفهم)  -الرسم اإلمالئي -
الرسم الكتابي
اسم اآللة  -أسلوب التعجب  -العطف
استيراتيجية كتابة  -الفن الكتابي -تخطيط
كتابة موضوع
مهارة التحدث  -شبابنا والمخدرات  -مدخل
الوحدة
قيمة المعلومات  -نص االستماع  -الضوابط
ال رعية  (-أنمي لغتي )  ( -أجيب وأفكر ) -
استيراتيجية قراءة
التقويم

مالحظات

حقوق وواجبات

الموضوع

األحد

اليوم
التاريخ

نصوص الوحدة(وصية ذي األصبع – فئات تكلؤها عين الشريعة-ليس منا –دين
الكريم -وقضى ربك – واجب الشباب المسلم ) الدروس اللغويةوالتواصل اللغوي( :
الحال – القسم – اسم الفاعل –رسم (ل-ال ) رسما صحيحا بخط الرقعة – رسم اللف
اللينة في األفعال الثالثية – كتابة خطبة محفلية – إلقاء خطبة أمام طالبات المدرسة )

ملخص الوحدة

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الحصة  -الفصل
الفترة الزمنية

الخطوة  : 1تحديد نتائج التعلم المرغوبة
األلداف الرسمية
اكتساب اتجالات وقيم متصلة بمجال قضايا العمل .
اكتساب رصيد معرفي ولغوي يؤللني للتوا صل ال فهي والكتابي حول مجال قضايا العمل .
فهم نصوص الوحدة المقروءة والمسموعة وتحليلها وتذوقها ونقدلا.
معارضة المتكلم فيما يطرحه من أفكار حول موضوع النص بأدب.
استخدام استراتيجية زيادة التنركيز ) التلخيص )
رسم بعض الكلمات المفصولة خطا ً رسما ً صحيحا ً .
صحيحا.
رسم الجمل بخط الرقعة رس ًما
ً
تعرف اسمي الزمان والمكان وتمييزلا واستخدامها.
تعرف أسلوب االست ناء وتمييزه واستخدامه .
تعرف النعت وتمييزه واستخدامه.
توظيف استراتيجية بحث وتقنية ) دمج النصوص المقتبسة واالست هادات في النص المكتوب )
كتابة مقال .
إبداء وجهة النظر وتحليل األحداث والوقائع والتعليق عليها.
استظهار خمس آيات من القرآن الكريم وخمسة ع ر بيتا ً من ال عر.

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.11
.11
.12
.13
.14

األفكار الكبر ( األفهام الباقية )
الفكرة الكبر :
االلتمام بقضايا العمل .
ستفهم المتعلمات أن :
القيام بالواجبات يجب أن تسبق المطالبةة الحقوق ويدعم ذلك بزيادة الرصيد
المعرفي واللغوي من خالل اتقان نصوص الوحدة ودروسها اللغوية .
تعديل المفاليم الخاطئة م ل الخلط بين الفاعل واسم الفاعل والحال وصاحبه
وضعف القراءة واالستظهار والخجل والتلع م في الحوار ال فهي وضعف الخط .

األسئلة األساسية
س
س
س
س
س
س

ما البدائل األخر غير الوظيفة التي يمكن أن يكسب منها الخريج رزقه ؟
أعرف النعت  .وما إعرابه ؟
أعلل – تسمية خط الرقعة بهذا األسم ؟
كيف نميز بين النعت والمنعوت ؟
كيف ترسم الكلمات المفصولة رسماً صحيحاً ؟
ما المقصود بكتابة المقال ؟

المعرفة والمهارات الرئيسية التي ستكتسبها المتعلمات بعد تعلم الوحدة ؟

ستعرف المتعلمات







اتجالات وقيم متصلة بمجال قضايا العمل .
رصيد معرفي ولغوي يؤلله للتواصل ال فهي والكتابي في مجال قضايا
العمل .
نصوص الوحدة المقروءة والمسموعة وتحليلها وتذوقها ونقدلا .
اسم الفاعل وإعرابه .
رسم الكلمات المفصولة خطا ً رسماًًً صحيحا ً .
كيفية كتابة مقال .

سيكون المتعلمات قادرات على
اكتساب اتجالات وقيم في مجال قضايا العمل .
اكتساب رصيد معرفي ولغوي يؤلله للتواصل ال فهي والكتابي في مجال
قضايا العمل .
فهم نصوص الوحدة المقروءة والمسموعة وتحليلها وتذوقها ونقدلا
معرفة اسمي الزمان والمكان وصياغته وإعرابه .
معرفة رسم الكلمات المفصولة خطا ً رسماًًً صحيحا ً .
كتابة مقال .

الخطوة  : 2تحديد البرالين واألدلة على تحقق نواتج التعلم

المهمة األدائية
المحكات الرئيسية
أدلة أخر

 كتابة بحث عن قضايا العمل يراعى فيها المهارات اللغوية التي درست .
.
 عمل بحث بعنوان أهمية العمل
 عمل مطوية عن قضايا العمل .




-




تحقيق درجات متقدمة في االختبارات .
القدرة على حل أسئلة التدريبات بالكتاب المدرسي .
يتم من خالل جدول المتابعة المعد ( مبتدئ  -نام – كفء – متميز )
من خالل األدلة التالية :
* اختبارات فجائية قصيرة .
الن اط المنزلي .
* اختبارات طويلة .
كتابة تلخيص .

* التذكير االكاديمي
* المالحظات

* المفكرات
* تقويم ذاتي

الخطوة  : 3خبرات التعليم والتعلم
األن طة التعليمية التعلمية (الخبرة )













مدخل وتمهيد إلثارة انتباه الطالبات بعرض صور لبعض القيم اإلسالمية والتعليق ثم
عرض صور ونشاطات المدخل بمبدأ االستكشاف ومناقشة الطالبات فيها وتعزيز ذلك
ببعض االيات واألحاديث عن قيم وأخالق اإلسالم التي تدعم الحقوق والواجبات.
إبراز األفكار واألفهام الباقية للوحدة بتقديم األسئلة األساسية مع مناقشة المهمات األدائية
التي تعمل على تحقيق هذه األهداف واألفهام .
عرض المعرفة والمهارة والخبرة التعليمية المراد اكسابها للطالبات بترتيب الكتاب لها
بقصد تحقيقها واحدة تلو األخرى وذلك حسب استراتيجية التدريس المناسبة وهي
كالتالي :
نص المدخل( فضل التجارة) بهذه الخطوات ( -1قراءة صامتة -2.تقديم النص صوتيا من المعلمة
أو التسجيل  -3.استثمار النص بتنفيذ النشاطات  4 .تقويم االستماع من خالل نص قصير خاص
يعده المعلمة
نص االستماع ( ثالث سنوات بدون عمل) بهذه الخطوات ( -1التهيئة -2.تقديم النص صوتيا من
المعلمة أو التسجيل  -3.استثمار النص بتنفيفذ النشاطات  4 .تقويم االستماع من خالل نص قصير
خاص يعده المعلمة .

الفهم القرائي ( اإلسالم والربا )ويتم عن طريق ( قراءة جهرية معبرة – فهم وتحليل ونقد
– وصف األفكار – تنفيذ األنشطة )
استراتيجية قراء ة  :قراءة متعمقة –( دعوة اإلسالم إلى العمل ) قراءة المعلمة -توضيح
االستراتيجية – قراءة واستيعاب – تدريبات تطبيقية – تصميم األنشطة والتدريبات )
التحليل األدبي ( :مشاعر عاطل ) تعريف باألديب -استماع النص ومحاكاة الطالبات –
نشاطات أنمي لغتي – أفهم وأحلل واتذوق.



الرسم اإلمالئي ( رسم بعض الكلمات المفصولة خطا ً رسماً صحيحا ً) ويتم بهذه
الطريقة ( تمهيد – مالحظة باالستقصاء – تحليل إمالئي – استنتاج.



الرسم الكتابي ( رسم بعض الجمل والعبارات بخط الرقعة ) ويتم بهذه الطريقة ( تمهيد –
قراءة – تأمل – مالحظة ومقارنة ومحاكاة )
الصنف اللغوي ( اسما الزمان والمكان ) بهذه الخطوات  :تعريفه في إضاءات ورسم
خريطة مفهومية له بعد التمهيد والتأمل والتحليل مع المحاكاة ألمثلة نصوص الوحدة
وتنفيذ نشاطات كتابي الطالبة والنشاط .
استراتيجية الكتابة كتابة مقال )تعريف – تقسيم األدوار – تنفيذ الحوار – تقويم وتعزيز.
التواصل اللغوي ( إبداء وجهة النظر وتحليل األحداث ) ( تعريف – كتابة النهاية – تصحيح





ستقوم المتعلمات
بما يأتي
* المناق ة

يقدم التمهيد .

والحوار.

* تحدد

* كتابة البحث .
* عمل مطوية .



استراتيجية
التدريس( تعلم
تعاوني – طريقة

* كتابة قصة.

إلقائية – تعلم

* تنفيذ ن اطات

ن ط – حوار

كتابي الطالبة

ومناق ة – تفكير

والن اط.

ناقد
* قراءة نموذجية

* حل أوراق

للنصوص.

العمل.

* التعزيز

* الم اركة في

المناسب

رسم خرائط

* تقسيم

ذلنية أو خرائط

المجموعات.

مفاليم .
* جمع
المعلومات

*إعداد أورق
العمل.
*إعداد
الخرائط
الذلنية

وتعزيز)



ستقوم المعلمة
بما يأتي

النص اإلثرائي  (:اكتساب المهارات ) قراءة صامتة ومناقشة – قراءة جهرية وتعزيز من
المعلمة .
قي نهاية الوحدةعمل مطوية لكل مجموعة مختلفة عن األخرى  .مسابقة في كتابة نهاية
خطبة محفلية يراعى فيها الدروس اللغوية .

التوقعات

مبتدئ

نام

كفء

متميز

عناصر الخطبة

استوف بعض عناصر
الخطبة وافتقد الى الربط
بين عناصره

األسلوب

اختار األسلوب المباشر
في كتابة الخطبة

استوف اغلب عناصر
الخطبة ولم يكن الربط
بين عناصره على درجة
واحدة من القوة
اختار األسلوب المباشر
في كتابة الخطبةمع
نوع من الت ويق

استوف جميع عناصر
الخطبة ولم يكن الربط
بين عناصره على
درجة واحدة من القوة
اختار األسلوب الم وق
في كتابة الخطبة وابتعد
عن االسلوب المباشر

استوف جميع عناصر
الخطبة وكان الربط
بين جميع العناصر
وبنفس القوة
اختار األسلوب الم وق
في كتابة الخطبة وابتعد
عن المباشرة

المحتو

اشتمل جانب واحد
فقت بعض من
األحوال

اشتمل على اغلب
األحوال

اشتمل جميع
األحوال

اشتمل جميع
األحوال مع التدعيم
بدالئل

وخرائط
المفاليم

ال والد واألدلة
ومجموع النقاط

األخوة المعلمين والمعلمات
الس اال ُم اعلاي ُك ْم اورحمة ه
هللاِ او اب ار اكا ُت ُه
ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده لغتى
تحضير  +توزيع  +أهداف
(وحدات مشروع الملك عبدهللا  +بنائي  +خماسي باالستراتيجيات  +ثالثي( الخطوات األربع )  +االستراتيجيات الحديثة
 +مسرد  +تعلم نشط  +بطافات التخطيط)
+
ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
كتاب الطالبةو دليل المعلمه
+
سجالت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعه
+
أورق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+

وسجل إنجاز الطالبة
+
المسرد
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
أسئلة وأجوبة برنامج حسن لجميع الفترات
+
اثراءات
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
_________________________________________
االسعار
طباعة ملونة  +السي دي =  140لاير
طباعة أبيض وأسود  +السي دي =  70لاير
سي دي فقط =  40لاير ( للصف الواحد)
جميع مرفقات السي دي عن طريق االيميل

=  20لاير

التوصيل في الرياض والخرج مجانا
وخارج الرياض بارسال الطلب عن طريق فيدكس المستعجل ( 24ساعة ) يضاف  51لاير
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
إلكترونيا ً عن طريق الرابط

www.mta.sa/c

ويمكنكم طلب توزيع المنهج او عينة
او الشراء عن طريق االيميل
من هذا الرابط
www.mta.sa/c
او
للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم:
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
واتسب التحاضير
0555107025
0557977722

وهنا أرقام الحسابات للمعلمين خارج مدينة الرياض والخرج
البنك األهلي
مؤسسة التحاضير الحديثة

27949172000110
(اي بان)
SA0610000027949172000110
______________________________________________
مصرف الراجحي
مؤسسة التحاضير الحديثة
233608010954856
(اي بان)
SA5780000233608010954856
______________________________________________
ومن بنوك آخرى يمكنكم التحويل على احد هذا الحسابات
الرياض
سعد عبدالرحمن العتيبي
2052558759940
سامبا
سعد عبدالرحمن العتيبي
8001852539
البنك السعودي لإلستثمار
سعد عبدالرحمن العتيبي
0101001926001
لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161

